
Дистанційне навчання – новий досвід роботи викладача-скрипаля. 

 

В сучасному світі, в якому всі ми живемо, сучасні технології 

проникають у всі сфери життя, у всі різновиди навчання. Іще місяць назад ми 

просто сміялися, коли чули, що хтось бажає навчитися грати на інструменті 

по Скайпу. І такі пропозиції батьків просто відхилялися. А життя склалося 

так, що зараз ми всі, викладачі всього світу, маємо навчитися вчити грати, 

співати, танцювати дистанційно. Це великий виклик для всієї музичної 

викладацької спільноти. Кожен з нас, незважаючи на вік, став перед 

проблемою виходу з «зони комфорту» та пошуку нових форм та методів 

роботи в незвичайних умовах дистанційного навчання. Жоден вчитель з 

жодної країни не мав такого досвіду. Якщо такі випадки і траплялися, то 

вони були поодинокі та не системні. 

Як відомо, процес навчання музиці, грі на музичних інструментах – це 

такий творчий процес, коли передача знань іде не лише інформаційно, а й 

дуже творчо, емоційно. Я б навіть сказала, що це такий собі інтимний процес. 

І чим більше в ньому почуттів, тим цікавішим він є і для вчителя, і для учня. 

Оскільки зацікавленість - це один з головних стимулів навчання, тож і 

розвиток учня, його успіхи залежать від емоційного настрою всіх учасників 

цього процесу. 

В перші часи введення в країні карантину суспільство відчувало дуже 

велику напругу, страх, навіть панічні настрої. І зараз, коли йде постійна 

інформація про стан перебігу епідемії у нас та в світі, незвичайні умови 

навчання та роботи - напруження в сім’ях дуже сильне. Завдання вчителя в ці 

часи – зберегти ту саму атмосферу, яка зазвичай панувала в класі. 

Підтримати своїх улюблених учнів в усіх проявах їх виконання лише 

позитивними відгуками та оцінками. Підтримати батьків, які частково зараз 

стають і вчителем загальноосвітньої школи, і викладачем музики та 

інструменту. 



Для цього потрібно організувати процес , вибрати такі форми та 

методи, які будуть створювати максимально позитивний психологічний 

клімат та дозволять зберегти набуті учнями навички і, по можливості, 

оволодіти новими. 

Перш за все, виникла необхідність узгодити розклад занять учнів в 

нових умовах. Налаштувати, організувати та контролювати зв’язок з 

викладачами музично-теоретичних дисциплін та предметів за вибором. 

Найважливіше, безумовно, визначити з кожним учнем, як саме будуть 

відбуватися уроки. З’ясувати чи є необхідний домашній технічний ресурс, а 

саме: засоби зв’язку, підключений інтернет та через який додатокбудуть 

проводитись уроки (Скайп, Вайбер, Вотсар, Месенджер, Зум…). Далі я 

запровадила наступні форми дистанційної роботи : 

- відео уроки та телефоном в режимі онлайн, 

- відео або голосове повідомлення з поясненнями, 

- відео або голосове повідомлення від учнів з виконанням домашнього 

завдання. 

Безумовно, відео уроки онлайн виглядають природніше та 

ефективніше, бо спілкування вчителя та учня проходить в реальному часі в 

звичному стані. Проте головний недолік таких уроків – відсутність 

безпосереднього контакту , необхідного при поясненні, з якими відчуттями 

потрібно виконувати штрихи, переходи чи інші прийоми гри. А для 

музиканта, особливо скрипаля, розуміння та свідомий контроль за станом 

м’язів – ключовий момент навчання. Інколи навіть дотик до плеча або кисті 

миттєво вирішує проблему, яка багато разів пояснювалась словами. На жаль , 

відео уроки з технічних причин можуть бути неякісними – не співпадає звук 

та відео, «завмирає» зображення, зупиняється зв’язок. Щоб не переривався 

урок, інколи доводиться переходити в режим телефонного дзвінка , 

включеного на гучномовець 

На уроках телефоном можливо відслідковувати лише інтонаційну та 

метро-ритмічну сторону виконання. Суттєвий недолік таких занять – не 



можливо простежити за розподілом смичка учня. А це - важлива складова 

скрипкового виконавства. 

Телефон або інші засоби зв’язку не можуть відтворити той живий звук, 

який властивий скрипці. В перші дні дистанційної роботи навіть чути звуки, 

які лунали з пристроїв, було важко. Так вони були не схожі на живий 

скрипковий звук. В процесі пристосування до нових умов і звуків прийшло 

розуміння та усвідомлення, що працювати над якістю звуковидобування, 

динамікою та фразуванням так , як наживо, практично не можливо. Краще 

зосередитись на технічному матеріалі - гамах, етюдах, вправах, читанні з 

аркушу та вдосконаленні технічних епізодів творів. А роботу над 

кантиленою продовжити після закінчення дистанційного навчання. 

Не потрібно доносити дітям знання в тому ж обсязі, що на живому 

уроці. Особливо це стосується молодших учнів. Можна навіть змінити 

програму. Замість одного складного твору дати декілька простих, які дитина 

з легкістю зможе вивчити. Або взяти лише окремий уривок твору, записати 

аудіо та вивчити його сольфеджіо. Можна повторювати вже вивчені твори, 

закріплюючи здобуті навички. Діти завжди з задоволенням і багато разів 

грають те, що добре знають. Взагалі, часу на пояснення та вивчення 

елементів, окремих технічних прийомів з початківцями витрачається значно 

більше, ніж на звичайних уроках, тому навантаження віртуальних уроків має 

бути меншим. 

Дистанційне навчання виявило таку проблему як гігієна праці 

викладача. Зазвичай, викладач на уроках робить зауваження під час гри. І 

така поведінка несвідомо застосовується і на онлайн уроках. Він намагається 

допомогти учню, щось підказати, нагадати, підправити. І мимоволі ближче 

підносить обличчя до камери, підспівує, перепитує, намагається говорити 

голосніше, щоб учень краще почув та зрозумів. Через 3-4 урока в такому 

стані викладач починає відчувати болі в горлі, «сідає» голос, втомлюються 

очі. Щоб уникнути цього, необхідно навчитися стримувати себе, змінити 

процес навчання. Наприклад, змінити розклад уроків, робити більші перерви, 



проводити не більше 4 уроків поспіль. Під час уроку робити паузи після 

декількох тактів, і в цей час давати всі вказівки та побажання. Я, коли 

відчувала сильну втому голосу, особливо на початку дистанційного 

навчання, частку уроку проводила онлайн, а решту – перевіряла виконання 

домашнього завдання учнями у вигляді відеозапису або голосового 

повідомлення. Потім прописувала рекомендації щодо тих чи інших моментів 

виконання та відсилала їм своє відео з показом та поясненнями. Безумовно, 

кожен викладач вирішує це самостійно. Але дотримуватись гігієни праці - це 

така ж необхідність, як і гігієна рук під час карантину. 

Карантин та дистанційне навчання збіглося з запланованим терміном 

здачі академічних концертів. Тому перед викладацькою спільнотою гостро 

постало питання пошуку акомпанементів, особливо на початку незвичних 

умов навчання. У Фейсбуці викладачі ділилися посиланнями в iнтернеті, де 

їх можна знайти. Наприклад, Наталя Жученко пропонує шукати на форумі 

Міжнародного музичного клубу http://mmk-forum.com, або Мінусовки для 

скрипки http://х-minus.me/type2/6. Користуватися мінусами і 

акомпанементами актуально те тільки в умовах дистанційного навчання. Це 

взагалі цікавий і корисний метод роботи з учнями, який можна застосовувати 

і надалі. По-перше, це можливість зайвий раз повчити з акомпанементом 

вдома. По-друге, цей запис можна використати для публічних виступів за 

відсутності фортепіано. А мінус, який якісно записаний в сучасній обробці, 

наприклад; К.Бом «Безперервний рух» - це можливість додатково отримати 

задоволення від своєї гри. В разі відсутності акомпанементу можна 

використовувати метроном. Його можна знайти у вільному доступі в 

інтернеті, набравши «Онлайн метроном». Великий плюс такого методу – 

грати під метроном або мінус – організація метро-ритмічної сторони 

виконання учня. 

Чи не найболючішою для викладачів-скрипалів в умовах дистанційного 

навчання виявилась проблема налаштування скрипки у учнів молодших 

класів. Особливо гостро вона постала в умовах карантину з його жорсткою 



вимогою обмежити будь-які соціальні контакти. Раніше, коли скрипка не 

тримала стрій, батьки просто зустрічалися з викладачем і він приводив усе в 

порядок. Намагання батьків зробити це самостійно дуже часто призводило до 

розриву струн. Це завжди погано, бо певний час дитина не має можливості 

вчитися на скрипці. Тому потрібно обов’язково попередити батьків про 

можливі наслідки таких дій. Які кроки зробила я? Спочатку відіслала батькам 

посилання на тюнер для настройки скрипки Free tuner for violin & fiddle –

Apps on Google. Потім розказала та показала де тримати ліву та праву руки, 

як вони мають взаємодіяти під час прокручування кілків і як працює тюнер. 

А далі онлайн разом зі мною, користуючись тюнером, вчила батьків або 

учнів налаштовувати скрипку. Взагалі, дистанційне навчання з початківцями 

може і повинно відбуватися лише з батьками. 

Працюючи дистанційно всі ми отримали досвід, який має як негативні, 

так і позитивні результати. Для мене вони такі. 

Негативні: 

1. Відсутність тісного контакту з учнем, контролю за станом м’язів; 

2. Складнощі і неможливість з технічних причин працювати над 

якістю звуку, звуковидобуванням; 

3. Уповільнення процесу вивчення репертуару; 

4. Більше, ніж звичайне, навантаження га голос, зір; 

5. Відсутність можливості спільного музикування, втрата 

отримання задоволення від колективної творчості. 

Позитивні: 

1. Більша самостійність учня, який повинен сам шукати необхідні 

відчуття в прийомах виконання та характеру звуку тощо; 

2. Можливість навчити учня самостійній роботі з метрономом та 

мінусами; 

3. Активізація аналітичного мислення учня при прослуховуванні 

свого відеозапису гри на скрипці. 



4. Більший контроль батьків, які постійно перебувають вдома, за 

процесом домашніх занять учнів. 

Такий мій новий досвід перших тижнів роботи в незвичних мовах 

дистанційного навчання. 

Кожен викладач зробить свої висновки, напрацює свої методи, якими 

зможе користуватися на звичайних заняттях. Кожен працює заради дітей, для 

яких музика – це задоволення, навчання –це радість, а концертний виступ – 

це свято і для викладача, і для учня, і для батьків. Тому можливо і потрібно 

проводити і академічні концерти і конкурси дистанційно, створювати 

атмосферу свята під час онлайн виконання або відеозапису. Діти однаково 

хвилюються як перед публікою, так і перед камерою. Такий позитив потрібен 

всім нам сьогодні. Отримуйте задоволення від спілкування онлайн та будьте 

здорові! 

 


